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Skridskodisco - För sjätte året i rad kör vi denna succé på  

Sifferbo ishockeyplan. Senaste musiken poppar ut ur högtalarna 

och vi har försäljning av festis, läsk, kaffe, popcorn, godis samt 

korv med bröd.  

 

 

 

 

 

Under kvällen gäller puckförbud!   

Vi håller tummarna att kylan och isen håller.  
Köldgräns –15 grader.  

 

Hjärtligt välkomna till ishockeyplanen  

i Sifferbo, köp lite fika och se på alla glada barn!  

Vid ev. frågor, ring Cissi, 070-2164403. 

 

 

 



  I sista minuten  

- en komedi av Carin Mannheimer 
 
- 13 mars 18:00 i Sifferbo Bystuga, Premiär med mat, pris: 300 kr 

- 14 mars 18:00 i Sifferbo Bystuga, pris: 150 kr 

- 15 mars 15:00 i Sifferbo Bystuga, pris: 150 kr 

- 20 mars 18:00 i Sifferbo Bystuga, pris: 150 kr 

- 21 mars 18:00 i Sifferbo Bystuga, pris: 150 kr 

- 22 mars 15:00 i Sifferbo Bystuga, pris: 150 kr 

 
Solveig, Marianne & Ann-Louise, tre kvinnor i sina bästa år, eller snarare 

förbi sina bästa år. Nu är det bråttom om de ska hinna med att bo i  
kollektiv, bli förälskade och byta yrke. Det är i sista minuten och de vill ha 

respekt ! Inte medlidande. 

 

Biljetter köps via Turistbyrån/visit.dalarna.se/ 0771-62 62 62 

 
Arr: Sifferbo teatergrupp i samarbete med ABF, ATR och Gagnef Kulturnämnd. 



  23 mars 2015,  
kl: 19.00 - Årsmöte för Sifferbo By Ideella Förening i bystugan. 

kl: 19.30 - Årsmöte för Sifferbo Friluftsförening i bystugan. 

Sifferbo By Ideella Förening… 

* Anordnar alla byaktiviteter.  

* Bekostar för att få hockeyplanen upplyst, spolad och plogad. 

* Ansvarar för bystugan och dess drift. 
* Har under bra vintrar, tack vare hjälpsamma pensionärer, fina skidspår dragna 

på flera platser i närheten av byn. Se spårstatus på hemsidan. 

* Sköter grönytorna i byn vilket ger en person sommarjobb. 

 

1) Finns det fler som är intresserade att vara med i våra kommiteer: 

- Aktivitetskommittén - Kläcker idéer för byaktiviteter och planerar dessa. 

- Drift- & Underhållsgrupp - Sköter och planerar drift och underhåll i bystugan. 

- Majstångskommittén - Ansvarar för 3 aktiviteter per år - Byjulgranen,  

Valborgsmässobrasan samt Majstångsresningen.  

 

2) Finns det fler som kan hjälpa till vid aktiviteter, någon gång då och då? 

 

3) Har Ni förslag på aktiviteter som ni tycker vi skall genomföra? 

 

Maila ert intresse eller era förslag till info@sifferbo.com 

 

Lite information… 
Vi vill hälsa alla nyinflyttade välkomna till Sifferbo!  

Ni finner information om aktiviteter som händer här i byn genom  

detta blad som utkommer 4 - 6 ggr/år, på anslagstavlorna  
(finns 6 st) eller på vår egen hemsida www.sifferbo.com.  

 

Sifferbo Vägförening uppmanar alla hushåll i Sifferbo ännu en gång att  

inte parkera fordon längs byvägarna för att underlätta snöröjning. 
 

HUS ÖNSKAS HYRAS  

Av liten familj - Mor & två barn. Vi söker ett mindre hus  

att hyra i Sifferbo, gärna med trädgård - plats för lek och  
lite grönsaker. Vi flyttar gärna på vårkanten, men är  

flexibla och anpassar oss efter utbud.   

 

Kontakta Lina på: 073-923 82 16 eller lina@inimini.se 

mailto:info@sifferbo.com


    
 

Intensivkurs i bugg. 
Vi planerar att anordna en intensivkurs i bugg, 

en helg i mitten/slutet av maj. Vi skulle vilja 

veta hur många personer i byn som är  

intresserade att vara med för att lättare kunna 

bedöma om vi klarar oss med en kurshelg eller om vi måste dela 

upp det på flera helger. Maila intresse till: info@sifferbo.com 
 

Nu har vi kört igång grannsamverkan igen 
Byn är uppdelad i 13 olika delar och för 

varje del finns en kontaktperson. Ni kommer 

få en kontaktlista från er kontaktperson  

och det är väldigt viktigt att era uppgifter  

stämmer om vi skulle behöva få tag på Er. 

Om Ni skulle göra en iakttagelse av något 

misstänkt så hör Ni av Er till eran kontaktperson och den för det 

vidare till huvudkontaktpersonen i byn som förmedlar tipset till 

polisen. Vid akuta ärenden, ring 112. 

 

På facebook finns en nybildad ”hemlig” grupp - Grannsamverkan 

Sifferbo. I den gruppen kan vi dela med oss av iakttagelser och 

händelser i byn och avstå helt med att skriva dem på facebook-

sidan för SIFFERBO. 

Det här är grannsamverkan… 

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod 

att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, 

bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel 

på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för 

tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att 

veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.  
Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan  

grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, 

stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir 

ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända 

- det som kan vara brott eller förberedelse till brott.  


